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Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên 

hôm nay 

 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong 

 dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967).  

Ảnh tư liệu: TTXVN 

 

110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 

Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều 

bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai 

sau. 

Ngày 5-6-1911 tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Ðịnh (nay 

là TP Hồ Chí Minh), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới 

vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên Amiral Latouche-Tréville bắt đầu cuộc 

hành trình đi ra thế giới tìm con đường mới để cứu nước, cứu dân. Trong hành 

trình của tuổi thanh xuân, Người đã tìm ra con đường giải phóng cho đồng bào, 

cho dân tộc Việt Nam. Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác không chỉ truyền 

ý chí, cảm hứng, khát vọng cho thanh niên, mà còn giúp thanh niên Việt Nam rút 

ra nhiều bài học quý báu trong cuộc sống, học tập, công tác, lao động sản xuất, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
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Trước hết, đó là bài học về lòng yêu nước, thương dân, khát vọng độc lập 

dân tộc, phát triển đất nước. Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành từ thuở nhỏ 

đã gắn bó và kế thừa truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, của quê hương, 

đất nước, của gia đình. Trực tiếp chứng kiến, cảm nhận những nỗi đau của đồng 

bào đang phải chịu ách nô lệ, thực dân, cảnh nước mất nhà tan đã hun đúc trong 

Người tình yêu quê hương, đất nước và nhân dân với khát vọng cháy bỏng độc 

lập dân tộc. Chính tình yêu to lớn ấy đã thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất 

Thành quyết tâm tìm con đường cứu nước, cứu dân. Trong quá trình tìm đường 

cứu nước, khi đã tìm thấy chân lý cách mạng và con đường giải phóng cho dân 

tộc mình, Người đã làm tất cả để tập hợp lực lượng, gây dựng phong trào, đấu 

tranh cách mạng để mang lại nền độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. 

Lòng yêu nước, thương dân, khát vọng độc lập của Người luôn soi đường 

cho các thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân 

tộc, thống nhất đất nước, với tình yêu Tổ quốc cao cả, các thế hệ thanh niên Việt 

Nam đã sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, chiến đấu, 

cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước của dân tộc 

Việt Nam anh hùng. Tình yêu quê hương đất nước, khát vọng, hoài bão của mỗi 

thanh niên hôm nay phải được thể hiện, được bắt đầu từ chính những công việc 

rất cụ thể hằng ngày trong học tập, lao động, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến 

đấu và chiến đấu; dấn thân làm những điều tốt đẹp, đột phá để thay đổi hiện trạng, 

tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Ðại hội XIII của 

Ðảng đã vạch ra. 

Thứ hai, phải tìm hướng đi mới, đột phá và khác biệt. Trước những thất 

bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ 

XIX đầu thế kỷ XX, Bác Hồ tuy rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, 

nhưng Người không tán thành các con đường cứu nước ấy, mà quyết tâm ra đi tìm 

con đường cứu nước mới, một lối đi mới, đó là sang Pháp "xem nước Pháp và các 

nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng 

ta" (1); Người còn sang nhiều nước tư bản và các nước thuộc địa khác. Bằng lao 

động và hòa vào dòng chảy của các sự kiện trên thế giới, với trí tuệ thiên tài của 

mình, Người đã tiếp nhận những giá trị chung và mới của nhân loại để tìm ra con 

đường cứu nước, cứu dân thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của nước nhà và tương 

thích với sự vận động, xu thế phát triển mới trong quá trình tiến hóa của loài 

người. 

Ngày nay, học tập tinh thần đó, mỗi thanh niên cần thật sự chủ động và 

sáng tạo trong các hoạt động của mình. Mục tiêu tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 

của dân tộc đòi hỏi mỗi thanh niên hôm nay phải luôn có tinh thần đổi mới sáng 

tạo, luôn trăn trở tìm hướng đi mới, cách tiếp cận mới đối với mỗi vấn đề mà thực 

tiễn cuộc sống đặt ra, dấn thân vào những nhiệm vụ mới, khó. Mỗi thanh niên cần 

chủ động đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp, ứng dụng khoa học - công 

nghệ trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, lập nghiệp, 

khởi nghiệp, bảo đảm quốc phòng - an ninh. 
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Các tổ chức của thanh niên cũng cần đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa 

nội dung, phương thức hoạt động, sáng tạo không ngừng để thực hiện tốt các yêu 

cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời theo kịp sự vận động nhanh chóng 

của nền kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế, sự phát triển như vũ bão của Cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thứ ba, biết kết hợp tiến bộ của nhân loại với những giá trị truyền thống 

cốt lõi của dân tộc. Trong sự kết hợp đó cần kiên định để tìm ra cái tốt và phù 

hợp nhất cho mình. Ði ra nước ngoài để "xem xét họ làm như thế nào" nhằm "trở 

về giúp đồng bào chúng ta", trong suốt 30 năm rời xa Tổ quốc, người thanh niên 

Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã đi khắp các châu lục, học tập, nghiên 

cứu, khảo sát, chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa, văn minh của nhân loại và 

thực tiễn các cuộc đấu tranh cách mạng ở nhiều nước để nâng cao trí tuệ, mở rộng 

tầm nhìn, làm giàu các giá trị văn hóa, tìm ra con đường giải phóng dân tộc, hướng 

tới mục tiêu vì sự giải phóng con người. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, với 

thế giới quan khoa học và cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã vận dụng vào thực tiễn 

đấu tranh giải phóng dân tộc, thực tiễn cách mạng Việt Nam phù hợp với quy luật, 

xu thế phát triển trong tiến trình đi lên của lịch sử nhân loại, đó là: "Muốn cứu 

nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng 

vô sản" (2). Tiến trình cách mạng Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của 

nhiều nước, nhiều lực lượng trên thế giới nhưng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 

vẫn chủ trương "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". 

Bài học của Bác tiếp tục truyền cảm hứng cho thanh niên ngày nay phải 

luôn nỗ lực học tập, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo những trào lưu, các tiến bộ, tinh 

hoa của nhân loại vào thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Bối 

cảnh hội nhập, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ngày nay giúp thanh niên 

có điều kiện để học những tinh hoa và phù hợp của các trào lưu trên thế giới nhưng 

không được phụ thuộc, không được dựa dẫm vào người khác, phải tiếp thu có 

chọn lọc trên nền tảng các giá trị truyền thống cốt lõi của dân tộc, tiếp thu những 

giá trị mới để làm giàu bản sắc dân tộc. Ðể hội nhập sâu rộng với thế giới, mở ra 

nhiều cơ hội tiếp cận với những tinh hoa của nhân loại, thanh niên ngày nay cần 

tích cực nâng cao năng lực ngoại ngữ, trở thành những công dân toàn cầu. 

Thứ tư, bài học về nghị lực và rèn luyện ý chí quyết tâm, bản lĩnh, nỗ 
lực, phấn đấu không ngừng và không được tự mãn. Cả quá trình tìm đường cứu 

nước của Bác Hồ cũng như suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là tấm 

gương sáng ngời về nghị lực, ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, 

không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện. Thanh niên ngày nay phải luôn có ý 

thức tự rèn thái độ sống đúng đắn, ý chí, nghị lực vươn lên, vượt khó sáng tạo. 

Bối cảnh hiện nay đòi hỏi mỗi thanh niên phải luôn làm giàu cho bản thân cả về 

tri thức, sức khỏe, kỹ năng; luôn có khát vọng vươn tới những tầm cao. Ðể xây 

dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sẽ còn 

phải tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi thanh niên luôn phải ra 

sức học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần nghị lực và ý chí quyết tâm, không ngừng 
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nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang 

của tuổi trẻ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của đất nước. 

Thứ năm, bài học về tinh thần tự học, học tập suốt đời. Trong hành trình 

đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khắp năm 

châu. Ðến đâu, Người cũng học, tìm mọi cách để học, tìm hiểu phong tục tập quán 

ở những nơi mình đi qua để nâng cao tri thức; học nghề để kiếm sống, kiếm sống 

để hoạt động cách mạng. Bác đã học và làm rất nhiều nghề khác nhau, bắt đầu từ 

việc làm thợ đốt lò trên tàu viễn dương, làm đầu bếp, quét tuyết, bốc thuốc, viết 

báo, viết truyện, viết kịch, làm thợ chụp ảnh, thợ sửa đồng hồ... Bác đã tự học rất 

nhiều thứ tiếng: Pháp, Anh, Trung Quốc, Ý, Ðức, Nga, Thái-lan, Tây Ban Nha, Ả 

Rập... Nhờ đó, Người đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn 

đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lê-nin và tìm ra con đường giải phóng cho 

dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Bác là một tấm gương sáng ngời về tinh thần tự 

học tập, học tập suốt đời, vừa học tập vừa hoạt động cách mạng. Học tập để hoạt 

động cách mạng, đạt được mục đích, lý tưởng của mình; qua hoạt động cách mạng, 

không ngừng học tập, hoàn thiện tri thức và nhân cách của bản thân. 

Tấm gương tự học, học tập suốt đời của Bác đã để lại nhiều bài học và 

những chỉ dẫn quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mà chúng ta cần 

học tập và noi theo. Mỗi thanh niên ngày nay cần phải không ngừng tự học tập, 

tự rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt và coi tự học là nhu cầu, 

thói quen, hành vi hằng ngày, là một tiêu chuẩn, một giá trị tự thân cần đạt. Ðặc 

biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, Cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư đặt ra yêu cầu, đòi hỏi mỗi thanh niên phải tự nâng cao năng lực 

sử dụng ngoại ngữ, năng lực số để chủ động tham gia, nắm bắt và tận dụng tối đa 

cơ hội của chuyển đổi số, trở thành những công dân toàn cầu, tạo nền tảng vững 

chắc cho những bước phát triển nhảy vọt của đất nước. 

Thứ sáu, bài học về việc chăm lo cho thế hệ tương lai. Trong quá trình 

tìm đường cứu nước, khi đã tìm thấy chân lý cách mạng và con đường giải phóng 

dân tộc, Bác Hồ đã lựa chọn đối tượng đầu tiên để truyền bá tư tưởng cách mạng 

vào Việt Nam là thanh niên; thức tỉnh họ, làm cho họ nhận ra con đường và đi 

trên con đường cách mạng, ý thức được bổn phận và trách nhiệm của mình trước 

dân tộc. Và chính Người đã thức tỉnh được lực lượng quan trọng này; sáng lập các 

tổ chức thanh niên yêu nước để giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên; sáng lập, 

lãnh đạo và rèn luyện Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh. Khi có lý tưởng cách mạng soi 

đường, thanh niên đã hăng hái tham gia các phong trào đấu tranh, sẵn sàng chấp 

nhận mọi gian khổ hy sinh, cùng với Ðảng, với dân tộc hoàn thành sự nghiệp đấu 

tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Không chỉ với thanh niên, Bác Hồ còn đặc biệt quan tâm chăm lo tới thiếu 

niên, nhi đồng - lực lượng mầm non, tương lai của đất nước. Ra đi tìm đường cứu 

nước năm 1911, về nước ngày 28-1-1941 và ngay ngày 15-5-1941, Bác đã thành 

lập Ðội Nhi đồng cứu quốc, là tiền thân của Ðội Thiếu niên tiền phong bây giờ. 

Thanh niên ngày nay cần học tập Bác, biết chăm lo cho thế hệ tương lai ngay từ 

hiện tại để đưa đất nước phát triển đi lên. 
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Nhớ Bác, học Bác để mỗi bạn trẻ nỗ lực hơn trong tự rèn luyện, không 

ngừng sáng tạo, phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường như tâm nguyện và khát 

vọng cháy bỏng của Người. 
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